Katolický dům Troubsko, z.s.

STANOVY
SPOLKU

§1
Název a sídlo spolku
Spolek se nazývá: Katolický dům Troubsko, z.s.
Sídlo spolku je Troubsko, Školní 12, PSČ 664 41.
§2
Účel spolku
Účelem spolku je:
1. Udržovat v Troubsku pro sdružování katolických občanů a spolků místnosti.
2. Pěstovat katolické zásady a vlastenecký cit.
3. Vzdělávat členy v duchu katolickém.
4. Údržba a rozvíjení prostor spolkového domu Katolický dům Troubsko.
5. Další činnosti stanovené orgány spolku.
Spolek ani jeho majetek nesmí sloužit politickým zájmům žádné politické strany.
§3
Prostředky
Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
1. Příspěvky členů, jejichž výši a splatnost určuje dle potřeb spolku valná hromada.
2. Dary a odkazy.
3. Výnosy z pronájmů.
4. Výnosy z přednášek, spolkových schůzí a zájmových kroužků.
5. Výnosy z pořádání kulturních a vzdělávacích akcí (divadelních představení, koncertů,
tanečních zábav apod.).
6. Státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU a příspěvky a dotace veřejnoprávních
korporací (kraj, města, obce), příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob.
Za své závazky odpovídá spolek svým majetkem. Členové spolku neodpovídají za závazky
spolku.
§4
Členství
Pro členství ve spolku platí tato pravidla:
 členem spolku může být jen fyzická osoba;
 o přijetí do spolku rozhoduje výbor spolku na návrh předsedy výboru spolku nebo
dvou členů výboru;
Každý člen spolku má právo:
 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
 účastnit se valné hromady,
 volit orgány spolku a být do nich za podmínek dle těchto stanov volen,
 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,




podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
žádat o výpis ze seznamu členů spolku postupem dle tohoto § 4 stanov

Každý člen spolku má povinnost:
 dodržovat tyto stanovy a právní předpisy vztahující se k činnosti spolku,
 chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku;
 jednat v souladu s cíli spolku,
 svou činností naplňovat cíle spolku;
 platit členské příspěvky, byly-li valnou hromadou stanoveny.
Spolek vede seznam všech členů, v němž se uvedou potřebné údaje pro specifikaci člena a
jeho kontaktní údaje. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí předseda výboru
spolku, a to bez zbytečného odkladu, ode dne, kdy dojde ke změně. Seznam členů je
neveřejný. Předseda výboru spolku na výzvu kteréhokoliv člena spolku pro něj seznam členů
zpřístupní a poskytne mu z něj výpis.
§5
Zaniknutí členství
Členství zaniká:
1. Úmrtím.
2. Vystoupením, a to doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku.
3. Vyloučením, a to rozhodnutím výboru spolku o vyloučení.
4. Zánikem spolku.
O vyloučení člena se usnáší výbor spolku, když dojde k přesvědčení, že člen jedná v rozporu
se stanovami a/nebo proti spolkovým zájmům. Vyloučený může do 15 dnů od doručení
rozhodnutí o vyloučení podat žádost o přezkoumání vyloučení valné hromadě spolku.
§6
Orgány spolku
Správa spolku přísluší následujícím orgánům spolku: valná hromada, výbor a kontrolní
komise.
§7
Výbor
Výbor je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku a zastupuje jej navenek. Výbor je
kolektivní orgán.
Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má právní osobnost
a svéprávnost, a která je členem spolku. Za člena výboru může být z členů spolku zvolen
pouze řádný katolík.
Výbor tvoří 7 členů výboru, přičemž valná hromada volí předsedu výboru a dalších 6 členů
výboru. Valná hromada dále volí dva náhradníky člena výboru. Výbor volí ze svého středu
místopředsedu výboru, hospodáře a zapisovatele.

Jednotliví členové výboru jsou voleni na tříleté (3) funkční období. Opětovná volba člena
výboru je možná.
Člen výboru může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným
výboru. Při odstoupení některého člena výboru povolá předseda výboru na jeho místo
zvoleného náhradníka.
Výbor může zvát na své schůze odborníky, kteří mají pouze hlas poradní.
Výbor se schází dle potřeby na svolání předsedy výboru, nebo nejméně 4 členů výboru.
Výbor se právoplatně usnáší za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy a 3 členů výboru,
nadpoloviční většinou přítomných. Při rozhodování má každý z členů jeden (1) hlas. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru a v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy
výboru. Zápis o schůzích výboru podepisuje předseda, popř. místopředseda, a zapisovatel.
§8
Působnost výboru
Do působnosti výboru náleží:
1. Všeobecně vše, co není vyhrazeno valné hromadě.
2. Přijímat nové členy.
3. Sjednávat pronájmy místností.
4. Přijímat nutné zaměstnance.
5. Vydávat směrnice o používání spolkových místností.
6. Vykonávat usnesení valné hromady.
7. Usnášet se o vyloučení člena spolku.
8. Vyřizovat běžnou korespondenci, úřední hlášení a běžné záležitosti.
§9
Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada.
Řádná valná hromada se koná každý rok. Svolává se nejméně 8 dnů předem písemným
sdělením s udáním místa, data, času a pořadu schůze. Svolání valné hromady zajišťuje výbor
spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina (1/2) členů,
spolku. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, vyjma rozhodnutí o zániku spolku, kdy je
nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku.
Podle usnesení výboru, kontrolní komise nebo na žádost nejméně desetiny členů, může být
kdykoliv svolána mimořádná valná hromada. Žádají-li svolání valné hromady členové spolku,
musí ve své žádosti uvést věc, o které má být jednáno.

§ 10
Oprávněnost členů

Právo zúčastnit se valné hromady, na ní jednat a hlasovat přísluší všem členům spolku.
Lze účastnit se valné hromady, volit a hlasovat i na základě písemné plné mocí.
§ 11
Působnost valné hromady
Do působnosti valné hromady náleží
1.
2.
3.
4.
5.

Volba předsedy výboru, členů výboru a dvou náhradníků.
Volba členů kontrolní komise.
Schválení výroční zprávy a účetní závěrky spolku.
Schválení stanov a usnesení o změně stanov.
Usnesení o zániku spolku.
§ 12
Kontrolní komise

Kontrolní komise má tři členy. Funkční období každého člena kontrolní komise je tříleté (3).
Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí ve výboru. Členy kontrolní komise volí a
odvolává valná hromada. Kontrolní komise se zodpovídá valné hromadě.
Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku
probíhá v souladu se stanovami, právními předpisy a v souladu s uzavřenými závazky.
Kontrolu provádí kontrolní komise na základě vlastního rozhodnutí, nejméně však jednou
ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Při provádění kontrol je povinna
postupovat objektivně a nestranně. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů
spolku, a to v rozsahu působnosti kontrolní komise. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky,
upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor spolku a členy spolku na nadcházející valné
hromadě.
Kontrolní komise předkládá svou zprávu písemně valné hromadě. Pokud valná hromada
zprávu schválí, je výbor spolku pro budoucnost zproštěn veškeré zodpovědnosti. Členové
kontrolní komise mají právo účastnit se schůzí výboru spolku.
§ 13
Zastupování spolku
V případě právních jednání přesahujících 20 000,-Kč pro jednotivý případ, zastupují spolek a
za spolek podepisují předseda výboru, místopředseda výboru a hospodář, vždy alespoň dvě
osoby společně. V ostatních případech zastupuje spolek a za spolek podepisuje předseda
výboru, místopředseda výboru a hospodář, vždy každý samostatně.

§ 14

Zánik spolku
V případě rozhodnutí spolku o zániku spolku, spolek rozhodne zároveň, že jeho likvidační
zůstatek bude bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž
cíle jsou blízké cílům spolku, resp. organizacím založeným na příbuzných katolických
zásadách, a to tak, aby spolkový dům Katolický dům Troubsko sloužil občanům obce
Troubsko pro kulturní a společenské účely. V případě, že takto spolek nestanoví anebo bude
spolek zrušen jinak než na základě rozhodnutí spolku, připadne likvidační zůstatek bezplatně
Římskokatolické farnosti Troubsko.
§ 15
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména
pak ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

V Troubsku, dne 18. 4. 2017

___________________________________
Jiří Koutný
předseda výboru

___________________________________
Vítězslav Volánek
místopředseda výboru

